
 
 

 

 

Designação do projeto | Certificação, Valorização Económica e Gestão de 
Coleções de Materiais de Propagação Vegetativa da Videira, na Região 
Autónoma da Madeira 
 
Código do projeto | PRODERAM20-10.2.0-FEADER-01424 
 
Objetivo principal | Proceder à implementação de ações que visem a identificação, 

multiplicação, manutenção e gestão do material de propagação das coleções 

instaladas e a instalar, permitindo a manutenção de um sistema de preservação de 

todo o património vitícola regional e o registo da informação que lhe está 

associada. 

 
Região de intervenção | Região Autónoma da Madeira 
 
Entidade beneficiária |  

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV) – entidade 

parceira. 

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM, 
I.P.-RAM) – entidade responsável. 

Universidade da Madeira (UMa) e Direção Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DRA-Madeira) – entidades parceiras. 

 
Data da aprovação | 2019/06/04 

 

Data de início | 2018/12/27 

 
Data de conclusão | 2021/07/08 

 
Custo total elegível | 389 186,76€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural) – 330 808,75€ 



 
 

 
Apoio financeiro público regional | 58 378,01€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
A operação destina-se a promover a certificação e valorização económica de 
materiais de propagação vegetativa de videira, de algumas das castas regionais 
tradicionalmente utilizadas na produção de vinho das Denominações de 
Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG) existentes na Região Demarcada da 
Madeira (RDM), através da instalação de vinhas mãe em ambiente confinado 
(estufa), e simultaneamente apoiar a manutenção, melhoria e gestão do 
património vitícola, com interesse económico estratégico para a Região 
Autónoma da Madeira (RAM), presentemente instalado ou a instalar nos 
“Campos de Experimentação e Demonstração Vitícola”, geridos pelo Instituto 
do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM, I.P.-
RAM), entidade gestora da parceria responsável pela referida candidatura, 
bem como numa coleção “in vitro” a instalar no MicroLab Madeira, laboratório 
de cultura “in vitro” de plantas da Direção Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DRA). 

 

 


